
Grannyttrande vid 
borrning av bergvärme 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Närboende grannar som kan komma att beröras av borrning för bergvärme ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap 
4 § miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes anmälningshandlingar (blankett och 
tomtkarta)

Du ges möjlighet att yttra dig eftersom din granne har planerat att placerat sitt borrhål mindre än 10 meter från din 
tomtgräns. Detta kan påverka dina egna möjligheter att borra på din tomt eftersom avståndet mellan två 
energibrunnar bör vara minst 20 meter för att undvika termisk påverkan.

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer lämpligheten av borrhålets placering i varje enskilt fall. Observera att du 
endast har yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen.

Skicka in ditt yttrande till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
291 80 KRISTIANSTAD 
eller via e-post till kommun@kristianstad.se 

Yttrande 
Namn Fastighetsägare 

Adress 

Jag har tagit del av anmälan, men har för närvarande inget att yttra 

Jag anser att följande ska beaktas i prövningen (skriv text i fältet för synpunkter) 
Synpunkter 

Datum Namnteckning 

Underskrift av lagfaren ägare (Det vill säga underskrift av samtliga ägare till den berörda fastigheten.) 
Berörd fastighet 

Ort och datum Telefon (även riktnummer) 

Namnteckning Namnförtydligande 

Namnteckning Namnförtydligande 
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Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan. 
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra 
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter
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